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Polymyalgia rheumatica
Polymyalgia rheumatica (PMR) kjennetegnes ved stivhet og smerter i kroppsnære muskler. Med 
kroppsnære muskler menes nakke, skulderbue, overarmer, hofter og lår samt nedre del av ryggen. 
Selv om plagene sitter i muskulaturen er denne helt normal. Kanskje skyldes plagene betennelse 
i vevet rundt leddene. Pasientene føler seg ofte syke og er nesten alltid eldre enn 50 år. Vi kjenner 
ikke årsaken til PMR. 

Arteritis temporalis
Arteritis temporalis (AT) kjennetegnes ved sykdomsfølelse og hodesmerter som skyldes betennelse 
i en av hodets overfladiske surstoffrike blodkar (arterier). Oftest angripes tinningåren (arteria tem-
poralis) derav sykdomsnavnet arteritis temporalis. Også denne sykdommen rammer nesten bare 
personer over 50 år. Det er ikke kjent hva som er årsaken til AT.

Heftet inneholder en del forkortelser og vanskelige ord, se ordliste side 21.

PMR og AT har en rekke fellestrekk. Begge sykdommene er revmatiske og kjennetegnes ved 
betennelse og sykdommene forekommer ofte hos en og samme pasient. Dette taler for at det er 
to varianter av samme sykdom. Imidlertid angriper PMR vevet rundt leddene, mens AT rammer 
veggen i blodkarene. Dette taler for at de er to ulike sykdommer.

P M R  o g  A T
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B E T E N N E L S E  V E D  P M R

Ved PMR påvises det ingen sykelige forandringer i de musklene pasi-
enten opplever som stive og smertefulle. Ved nyere undersøkelses-
metoder som ultralyd og scintigrafi, kan det imidlertid hos de fleste 
pasienter påvises forandringer som tyder på betennelse i vevet som 
omgir kroppsnære ledd. Med kroppsnære ledd menes ledd som hofter 
og skuldre. Leddkapsel, tilsluttende senefester og leddhinne er sann-
synligvis hovedsete for betennelsesprosessen og opphav til pasientens 
plager. Mange av pasientene med PMR får betennelse også i selve leddene. 
Tar man vevsprøve fra leddet viser dette en betennelse av leddhinnen likt det 
man finner ved mange andre betennelsesaktige revmatiske sykdommer. 
Betennelsen fører imidlertid ikke til ødeleggelse av leddet slik man ofte 
ser ved leddgikt (revmatoid artritt).

Hvis man tar en vevsprøve fra den betente tinningåren, finner man 
betennelse gjennom hele veggen. Med betennelse menes tilstede-
værelse av betennelsesceller som for eksempel lymfocytter og granu-
locytter. Disse betennelsescellene ødelegger strukturen i karveggen. 
I tillegg finner man ofte såkalte kjempeceller som er betennelseceller
med mange cellekjerner. De fleste celler i kroppen har bare en celle-
kjerne. Hos noen pasienter fører betennelsen i blodkaret til at det 
dannes en blodpropp (trombe) som sperrer for blodstrømmen. 
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Vanligvis vil det føre til at vevet som forsynes av et 
slikt tilstoppet blodkar, dør av mangel på surstoffrikt 
blod. Alle områder i hodet kan imidlertid få tilført sur-
stoffrikt blod fra mange forskjellige blodårer. Det hind-
rer at slike katastrofer inntreffer ved AT. 

Selv om den direkte sykdomsårsak fremdeles er 
ukjent, er det gjennom flere år nedlagt betydelig 
forskningsarbeid for å belyse årsaksforholdene 
ved PMR og AT. 

I dag er man overbevist om at arvelige faktorer er av 
betydning. Man har funnet en langt høyere forekomst 
av PMR og AT i de skandinaviske land enn i resten 
av verden. Selvfølgelig kunne dette forklares ut fra 
miljøforhold, men blant innbyggere i Minnesota av 
nordisk avstamning er forekomsten like høy som i de 
nordiske land. Dette tyder på arvelige forhold. Hvilke 
arvelighetsfaktorer som disponerer for PMR og AT 

vites ikke, men vi vet at arvefaktorer alene ikke kan 
forårsake sykdommene. Mye tyder på at bestemte 
miljøforhold sammen med disponerende arv må være 
tilstede for at sykdommen skal utvikle seg.

Man har i mange år lett etter miljøfaktorer som kan 
utløse PMR og AT. Først og fremst har man undersøkt 
om bakterie- og virusinfeksjoner kan spille en rolle for 
sykdomsutviklingen. I noen land synes sykdommene å 
utvikle seg oftere under vinterhalvåret, og dette synes 
å ha sammenheng med epidemier av infeksjonssyk-
dommer. I Norge er det foreløpig ikke påvist en slik 
sesongvariasjon. Enkelte undersøkelser har funnet 
at utvikling av PMR og AT kan skyldes infeksjoner 
forårsaket av bakterier som mycoplasma pneumoniae, 
borrelia burgdorferi og chlamydia pneumoniae, og vi-
rus som parvovirus B19 og herpes virus. Slike funn er 
allikevel ikke bekreftet når andre forskere har gjentatt 
undersøkelsene. En mulig forklaring kan være at syk-
dommene forårsakes av flere ulike mikroorganismer, 
slik at forskningsresultatene vil variere fra sted til sted. 
En annen mulighet er at den mikroben som forårsaker 
sykdommen er forsvunnet når forskerne starter under-
søkelsen av pasienten.

Å R S A K S F O R H O L D E N E 
V E D  P M R  O G  A T
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Et blodkar er å betrakte som et rør hvor veggen består 
av forskjellige lag. Mellom de forskjellige lagene i kar-
veggen sitter tynne skikt av bindevev som kalles lam-
ina elastika. Ved AT er betennelsesreaksjonen mest 
intens omkring dette bindevevet. Dette gir mistanke 
om at det ved AT skjer en immunreaksjon mot eget 
vev i lamina elastika. Blodkar som ikke inneholder
slike elastiske fibere angripes sjelden ved AT. Blodkar 
i hjernen er eksempler på blodkar som ikke inneholder 
lamina elastika og disse rammes da nesten aldri av
denne type betennelse. Tinningåren og flere av blod-
karene som forsyner øyet med surstoffrikt blod, inne-
holder imidlertid mye elastisk vev og angripes derfor 
ofte ved AT.

Hvorfor PMR og AT nesten utelukkende angriper 
personer over 50 år kan man ikke forklare. En mu-
lighet er at alderdomsprosessen forårsaker endringer 
i blodkar og andre vevsstrukturer som fører til at noen 
egne vevsstrukturer blir oppfattet av kroppen som 
fremmede. Dette vil utløse immunologiske reaksjoner 
som angriper eget vev. Noen har foreslått at mange 
år med soling, i likhet med alder, kan forårsake slike 
endringer og derav utløse immunologiske reaksjoner. 
En slik teori passer dårlig med opphopningen av syk-

dommene i nordiske land. Årsaksforholdene ved AT 
og PMR er dessverre fremdeles uavklarte, men intens 
forskning vil forhåpentligvis gi avklarende svar i løpet 
av nærmeste fremtid.

A R V E L I G H E T

Verken i Norge eller i andre land er det utført studier 
som med sikkerhet kan angi risikoen for at sykdom-
men også rammer pasientens barn. I den medisinske 
litteratur er det få rapporter om opptreden av AT og 
PMR i samme familie. Det er forfatterens erfaring at 
svært få pasienter forteller om liknende sykdom 
i nærmeste familie.



F O R E K O M S T E N  A V  P M R  O G  A T
 
Man kan grovt inndele pasientene i tre grupper 
eller sykdomsvarianter. Pasienter med PMR alene, 
pasienter med AT alene og pasienter som utvikler 
både PMR og AT.

Isolert PMR uten symptomer på AT er vanligste vari-
ant, mens isolert AT uten kliniske tegn til muskulære 
symptomer er betydelig sjeldnere. Pasienter med 
kliniske tegn til både PMR og AT utgjør den minste 
gruppen. I amerikansk litteratur brukes ofte felles-
betegnelsen kjempecellearteritt om alle tilstandene 
(giant cell arteritis), mens andre reserverer denne 
betegnelsen for personer hvor det ved vevsprøve 
(biopsi) er påvist karbetennelse. Antallet nye tilfeller 
av isolert PMR i de nordiske land varierer fra 17,1 
til 32,7 per 100 000 innbyggere per år. En norsk 
allmennpraktiserende lege kan derfor regne med at 
i en befolkning på 100 000 vil det utvikles minst 20 
nye pasienter med isolert PMR hvert år. I Norge vil 
det derfor hvert år være omkring 900 nye pasienter 

med PMR. Isolert AT er betydelig sjeldnere slik at det 
i en befolkning på 100 000 vil utvikles åtte til ti nye 
tilfeller hvert år. I Norge vil det hvert år være omkring 
350 pasienter som får AT. Pasienter med både PMR 
og AT er sjeldnere, og utgjør ikke mer enn 10 % av 
hele pasientgruppen. 
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I begynnelsen kan det være vanskelig å stille 
diagnosen PMR, og undersøkelser har vist at 
det går gjennomsnittlig tre til seks måneder fra 
symptomstart til endelige diagnose stilles. 

Forklaringen til forsinkelsen er blant annet at sykdom-
men ofte begynner svært gradvis med symptomer som 
ikke momentant vekker mistanke hos legen. Pasienter 
som oppsøker lege tidlig i sykdomsforløpet kan klage 
over smerter og stivhet bare i en skulder, generelle 
kroppsmerter, smerter kun i nakke, stivhet kun i over-
armer eller smerter lokalisert til begge lysker. Dette 
minner ikke umiddelbart om PMR. 

Etter hvert utvikler pasientene de typiske symptomer 
slik at diagnosen kan stilles. Vanligst er stivhet og 
smerter i kroppsnære muskler. Dette omfatter nakke, 
skulderbue, overarmer, korsrygg, hofter, lår og kne-
haser. Pasienten føler seg ofte syk, og lavgradig feber 
samt vekttap er ikke uvanlig. Muskelstivheten er ofte 
mest uttalt om morgenen, og pasienten vil ofte ha 

vansker med å løfte armene over hodet og med å reise 
seg opp fra sittende stilling.

Over en tredel av pasientene får betennelse i ledd 
(perifer artritt). Dette gir smerter og hevelse av leddet 
og oftest er det knær og håndledd som angripes. Ledd-
betennelsen forårsaker ikke ødeleggelse av leddet slik 
som man ofte ser ved leddgikt. Betennelse i håndleddet 
kan noen ganger føre til for trange forhold for nerven 
(nervus medianus) som passerer gjennom håndrotska-
nalen (canalis carpi syndrom eller carpal tunnel syn-
drom). Dette gir prikninger og nedsatt følelse i tommel, 
peke og langfinger, særlig nattlig og når man arbeider 
med armene over hodet. Noen pasienter merker en ut-
flytende og dårlig avgrenset (diffus) oppfylning mellom 
halsen og kravebeinet (supraklavikulær padding). Dette 
skyldes sannsynligvis væskeopphopning i bløtdelene 
og forsvinner ofte etter noe tid. Ikke få pasienter for-
teller om stramhet i knehasen. Dette kan skyldes såkalt 
bakercyste som er en utposing av selve leddhinnen 
i kneet. Bakercysten kan ofte palperes av legen og 
påvises ved ultralyd som en nøtt til plommestor cystisk 
oppfylning. De fleste av pasienter med bakercyste har 
samtidig betennelse i kneleddet.

P L A G E R  V E D  P M R



Ofte er forsinkelse av diagnosen AT et langt 
mindre problem enn diagnosen av PMR. Dette 
skyldes nok at de aller fleste pasienter har 
relativt typiske symptomer helt fra starten av. 

De viktigste symptomene ved AT er hodesmerter og 
redusert allmenntilstand. Hodesmertene kan sitte i 
tinningområdet, bakhodet eller diffust i hele hodet. 
Ved legeundersøkelse av tinningåren finner man hos 
mange pasienter nedsatt eller opphevet puls, knud-
rete partier og ømhet ved berøring. Ikke få pasienter 
klager over smerter i kjevene ved tygging (kjeveclau-
dicatio). Noen pasienter har merket at hørselen er blitt 
noe dårligere og noen har merket smaksendringer. 
Søtt smaker søtere og salt smaker saltere enn før. 
I motsetning til PMR forekommer omtrent ikke perifer 
artritt. Allmenntilstanden er nedsatt og mange har 
lavgradig feber, vekttap, og nattesvette. Omkring 
15 % har en eller annen form for synsforstyrrelse.  

P L A G E R  V E D  A T
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Synsforstyrrelse eller synstap er en fryktet og rela-
tivt hyppig komplikasjon ved AT. Dette forårsakes 
av betennelse eller blodpropp i de blodårene som 
forsyner synsnerven eller netthinnen. Det vanligste er 
forbigående tåkesyn, dobbeltsyn eller synsfeltsutfall. 
Varig synstap eller blindhet sees ikke hos flere enn 
2 til 5 %. Synstap eller synsforstyrrelse kan en meget 
sjelden gang være første symptom på AT, men som 
oftest opptrer slike symptomer etter andre symptomer 
som hodepine og gjerne ganske tidlig i sykdommen. 

F o r v a r s l e r  v e d  s y n s f o r s t y r r e l s e 
o g  s y n s t a p
De fleste som utvikler slike komplikasjoner opplever 
en eller annen form for synsforstyrrelse før synstapet 
utvikles. Alle pasienter med AT som opplever forbi-
gående dobbeltsyn, tåkesyn, tap av synsfelt eller 
liknende skal umiddelbart kontakte lege for snarlig 
behandling. 

Karbetennelsen kan også angripe selve hovedpuls-
åren (aorta), men dette skjer svært sjelden. Imidlertid 
er denne komplikasjonen så alvorlig at pasienter med 
AT bør være klar over den. Karbetennelsen i hoved-
pulsåren kan nemlig ødelegge karveggen slik at den 
svikter. Resultatet blir først en utposing (aneyrisme) 
hvoretter den kan sprekke (aortadisseksjon med 
ruptur). Dette er en livstruende komplikasjon.

S Y N S F O R S T Y R R E L S E  V E D  AT

AT  O G  A N G R E P  PÅ  S T Ø R R E 
B L O D K A R  E N N  T I N N I N G Å R E N
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Det er særlig hovedpulsåren i brysthulen som an-
gripes, men også hovedpulsåren i buken kan bli 
betent. Symptomene er smerter i mageregion eller 
brystet, men dette kan variere. Det man i senere tid 
har diskutert er om alle pasienter med AT skal under-
søkes med tanke på utposing av hovedpulsåren. 
Dette kan gjøres ved ultralyd eller komputertomografi 
(CT), men det er ingen enighet om dette er nødvendig. 
Komplikasjonen er som nevnt meget sjelden.

Det er viktig å være oppmerksom på at denne komp-
likasjonen kan inntreffe når pasienten er i en rolig syk-
domsfase. Med dette menes at senkningen er normal 
og pasienten under kontrollert behandling. I tillegg kan 
komplikasjonen inntreffe etter at behandling er av-
sluttet og man antar at sykdommen er brent ut.

En sjelden gang kan blodkarene som forsyner armene 
angripes og dette gir prikninger og kraftsvikt i armene 
når disse brukes.

A n d r e  k o m p l i k a s j o n e r
I sjeldne tilfeller kan blodkarene i hodet bli så hardt 
angrepet at huden ikke får tilstrekkelig blodforsynlig. 
Dette kan gi såkalt skalpnekrose som betyr at huden 
rundt de angrepne årene dør. Skalpnekrose ytrer seg 
ved sårdannelse i hodebunn, men nesten alltid leges 
dette uten varige skader.   

H j e r n e s l a g  o g  A T
Hjerneslag kan opptre sammen med AT, men dette sees
sjelden. Om sykdommen medfører vesentlig økt risiko
for hjerneslag, er ikke helt klarlagt. Man har imidlertid 
diskutert om pasienter med AT burde behandles med 
acetylsalicylsyre (Dispril) for å beskytte mot hjerneslag. 
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Verken ved PMR eller AT er det noen økt risiko for å 
utvikle kreftsykdom, hjerteinfarkt eller annen organsyk-
dom. Imidlertid er mange pasienter kommet i en alder 
hvor slike sykdommer forekommer hyppigere enn hos 
yngre. Symptomer som ikke helt passer med PMR og 
AT bør derfor legges frem for fastlegen. PMR og AT 
beskytter ikke mot andre sykdommer, og den medika-
mentelle behandlingen kan maskere symptomer som 
ellers ville ha ført til legebesøk.

Å  S T I L L E  D I A G N O S E

Mistanke om PMR eller AT får legen på grunnlag av 
de relativt typiske symptomene. Ved PMR påvises det 
ved blodprøve forhøyet senkningsreaksjon (SR) hos 
over 95 % av pasientene. De fleste har verdier av SR 
mellom 40 og 80, men tresifrede verdier sees relativt 
ofte. Det er beskrevet pasienter med normal SR, men 
å stille diagnosen PMR eller AT hos en slik pasient 

krever en nøye gjennomgåelse av andre diagnostiske 
muligheter. I likhet med SR vil nesten alle pasienter 
med PMR ha forhøyet CRP (C-reaktivt protein eller 
”hurtigsenkning”). En forhøyet SR og CRP sammen 
med typiske symptomer og utelukkelse av andre syk-
dommen er som regel nok til å stille diagnosen PMR. 
Sykdommer det er viktig å utelukke er muskelsmerter 
på grunn av stoffskiftesykdom og virussykdom samt 
muskelbetennelse (polymyositt og dermatomyositt).

Ved AT sees også forhøyet SR og CRP, og symptom-
ene er ganske typiske. Legen må imidlertid sikre seg 
at andre årsaker til hodepine og nedsatt allmenntil-
stand er utelukket. Dette gjelder i første rekke nevro-
logiske sykdommer.

Ved AT bør diagnosen alltid sikres ved biopsi fra 
tinningåren. I kyndige hender gir dette sjelden komp-
likasjoner, og er viktig som stadfestelse av diagnosen. 
Betennelsesforandringene sitter imidlertid spredt 
i blodkarene slik at man av og til ved biopsi finner 
normale forhold selv om man er overbevist om diag-
nosen. En ny biopsi eller ytterligere undersøkelser 
av den første biopsien vil som regel gi positive funn. 

P M R  o g  A T  –  r i s i k o  f o r 
h j e r t e -  k a r s y k d o m  o g  k r e f t
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I den senere tid har man brukt ultralyd til å lokalisere 
de betente områdene i tinningåren. Dette kan sikre at 
biopsien tas fra områder hvor det er størst sjanse for 
å påvise betennelsesforandringer. Ultralyd kan sjelden 
brukes til å stille diagnosen AT, og normale funn ved 
ultralyd utelukker ikke AT. Biopsi av tinningåren skal 
ikke tas hos pasienter med PMR uten symptomer 
på AT.

A n d r e  u n o r m a l e  b l o d p r ø v e r 
v e d  P M R  o g  A T 
Omkring 1/3 av pasientene har forhøyet antall hvite 
blodlegemer (leukocyttose) og forhøyet antall blod-
plater (trombocyttose) som tegn på betennelse. Noen 
har av samme grunn forhøyde leverenzymer i blod. 
Blodprøver med tanke på leddgikt (Waalers test, Latex 
test og anti CCP) og på bindevevssykdom (ANA test) 
er negative (normale). 

  

Å  s t i l l e  d i a g n o s e n e  P M R  o g  A T
Nesten alle pasienter vil først komme i kontakt med 
sin fastlege. Noen av disse er erfarne og har gode 
kunnskaper om PMR og AT. Andre har kortere fartstid 
og mer begrenset kunnskap om disse diagnosene. 

Retningslinjer for hvem som skal diagnostisere PMR 
og AT finnes ikke, men forfatteren er av den oppfat-
ning at før behandling startes, bør diagnosen 
bekreftes av revmatolog.

En vesentlig del av den videre behandling og opp-
følging bør være fastlegens ansvar. 

Ved synsforstyrrelse bør pasienten også henvises til 
spesialist i øyesykdommer. 

Pasienter med AT og betennelse også i andre blodkar, 
bør følges regelmessig av revmatolog.
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Nesten alle pasienter med PMR skal behandles med 
kortikosteroider (Prednison og Prednisolon). Kortiko-
steroider er hormoner som normalt produseres av 
binyrebarken. Til behandling benytter man tabletter 
som inneholder langt mer hormon enn det som til dag-
lig produseres av binyrene. Kortikosteroidene hemmer 
betennelse. De fjerner altså ikke årsaken til PMR, 
men tar bort de plagsomme symptomene. Behand-
lingen er altså ikke helbredende, men symptomlind-
rende. Så lenge man behandles med kortikosteroider 
vil binyrebarken midlertidig stoppe sin produksjon 
av disse hormonene. Det er vanlig å starte med 15 
mg Prednisolon (tablett). Pasienten merker betydelig 
bedring av plagene i løpet av 6 til 48 timer. De to neste 
dagene bruker man også 15 mg daglig før man starter 
en forsiktig nedtrapping av dosen. Målet er å finne den 
laveste dagsdose som holder symptomene nesten 
helt borte. Det første sykdomsåret pleier denne å ligge 
på mellom 5 og 8,75 mg. Noen få pasienter trenger 
en høyere startdose enn 15 mg, og hvis man ikke får 
effekt av 15 mg prøves 30 mg som startdose.

Legen bør også undersøke om pasienten er disponert 
for beinskjørhet (bentetthetsmåling), da behandling 
med kortikosteroider kan forverre denne. Det bør i 
slike tilfeller gis tilleggsbehandling for å beskytte mot 
ytterligere beinskjørhet.

AT behandles på samme måte som PMR, men start-
dosen er 30 til 40 mg Prednisolon.  

B e h a n d l i n g s t i d
Ved PMR er minimum behandlingstid ett år. Hvis pasi-
enten etter ett år er symptomfri på lav dose Predniso-
lon (5 mg daglig eller lavere) forsøker man å avslutte 
behandlingen. Dette gjøres ved å gradvis redusere 
dosen samtidig som at pasienten kontrolleres for opp-
bluss av symptomer. Med gradvis reduksjon menes 
at dagsdosen ikke reduseres med mer enn 1,25 mg i 
løpet av en uke. Man må aldri avslutte medisineringen 
brått. Under behandling med Prednisolon har nemlig 
binyrebarken midlertidig stoppet sin produksjon av 
kortikosteroider og det tar tid før denne produksjonen 
igjen blir normal. Stoppes behandlingen med Pred-
nisolon brått, vil kroppen være helt uten kortikosteroi-

B E H A N D L I N G  A V  P M R  O G  AT
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der hvilket kan gi svært uheldige virkninger som akutt 
blodtrykksfall og lignende.
Dessverre er det de færreste som klarer seg med bare 
ett års behandling. Nesten 90 % av pasientene trenger 
behandling i flere år, og gjennomsnittlig behandlingstid 
er fem til seks år. Sykdommen er nesten utbrent hos 
alle etter ti år.

Ved AT, skal Prednisolon gis i minst to år før man vil 
forsøke å avslutte behandlingen. 

A l t e r n a t i v e r  t i l  P r e d n i s o l o n
Det finnes i grunn ingen alternativ til Prednisolon. Man 
har forsøkt å erstatte Prednisolon med cellegiften 
methotreksat og nyere biologiske medikamenter som 
Remicade (TNF-alfa hemmer), men dette har ikke gitt 
gode resultater. Heller ikke bruk av betennelsesdem-
pende medikamenter av typen NSAID kan brukes 
alene ved PMR og AT. 

Noen pasienter kan ha nytte av det immundempende 
medikamentet Imurel (azathioprin) i tillegg til Predniso-
lon. Dette kan ofte føre til at behovet for Prednisolon 
blir mindre. Dagsdosen av Prednisolon kan da re-
duseres, noe som minsker risikoen for bivirkninger. 

Noen få leger velger å forsøke med et annet korti-
kosteroid enn prednisolon som heter deflazakort 
(Calcort). Dette kan gi noe mindre risiko for utvikling 
av benskjørhet, men er ikke i rutinemessig bruk ved 
PMR og AT. 

Bruk av intramuskulære injeksjoner av kortikosteroid 
hver annen uke, gir hos de fleste for dårlig kontroll av 
symptomene.
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B e h a n d l i n g  a v 
l e d d b e t e n n e l s e  v e d  P M R
Hevelse og smerter i ledd (oftest knær, ankler og 
håndledd) behandles best med kortikosteroid som 
settes inn i selve leddhulen. Noen fastleger behersker 
denne teknikken, mens andre foretrekker å henvise 
pasienten til revmatolog. Hvis ikke slike behandlinger 
gir ønsket effekt, bør pasienten vurderes av revmato-
log med tanke på behandling med methotreksat eller 
salazopyrin i tillegg til Prednisolon. 

B e h a n d l i n g  a v  p a s i e n t e r  m e d 
s y n s f o r s t y r r e l s e
Pasienter med synsforstyrrelse behandles med store 
doser Prednisolon (60 til 80 mg i startdose eller 
intravenøs methylprednisolon 1000 mg daglig i tre 
dager med senere overgang til tabletter). Ved synstap 
på et øye gis samme behandling, men dette er for å 
beskytte det friske øyet. Synstapet som allerede er 
inntruffet, er som oftest varig.

Det er satt spørsmål ved om en høy dose av Pred-
nisolon kan beskytte mot å bli blind. Egentlig vet man 
ikke svaret på dette spørsmålet. Man tror at ved å 
bruke Prednisolon demper man betennelsen og på 
den måten reduserer risikoen for synsforstyrrelser 
og blindhet. Det er ingen undersøkelser som viser at 
startdoser over 60 mg Prednisolon beskytter bedre 
enn lavere doser. Det er beskrevet pasienter som 
har utviklet synsforstyrrelser selv om alle tegn til aktiv 
betennelse er borte.

B e d r i n g  a v  b e h a n d l i n g e n  u t e n 
a t  S R  o g  C R P  b l i r  n o r m a l e
Man kan merke bedring av behandlingen uten av SR 
og CRP blir normale, men vi vet ikke hva dette inne-
bærer. Legen bør gjøre en grundig undersøkelse av 
pasienten for å utelukke andre sykdommer som kan 
være årsak til at blodprøvene fortsatt viser aktiv 
betennelse.

Det kan også inntreffe at SR og CRP synker etter be-
handlingsstart uten at pasienten merker bedring. Som 
regel vil det være slik at når SR og CRP faller, vil pasi-
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enten merke bedring av symptomene. Hvis bedring 
uteblir til tross for fallende SR og CRP, kan det være at 
dosen Prednisolon er for lav. Hvis ikke pasienten blir 
bedre etter en høyere startdose av Prednisolon, bør 
diagnosen revurderes.

B i v i r k n i n g e r  v e d  P r e d n i s o l o n
Med lav start- og vedlikeholdsdose er det liten sjanse 
for alvorlige bivirkninger. Bivirkningene sees først og 
fremst hos de med høy startdose og der hvor den 
daglige vedlikeholdsdosen ligger på 10 mg Predniso-
lon eller høyere. Prednisolon kan nedsette forsvaret 
overfor infeksjoner slik at høye doser Prednisolon gir 
økt risiko for alle typer infeksjonssykdommer inkludert 
oppbluss av tuberkulose. Alvorlige infeksjoner hos 
pasienter med PMR og AT på grunn av behandling 
med Prednisolon er imidlertid meget sjelden.

Prednisolon og andre kortikosteroider virker motsatt 
av insulin slik at høye doser Prednisolon øker 
risikoen for utvikling av diabetes. Sannsynligvis er 
den økte risikoen forbeholdt de pasienter som er 
disponert for å utvikle diabetes.

Benskjørhet kan forårsakes av Prednisolon og 
rammer særlig kvinner som har passert overgangs-
alderen. Benskjørhet i seg selv gir ingen symptomer 
før bentapet blir så stort at benet brekker. Ved kor-
tikosteroidindusert beinskjørhet (osteoporose) er det 
vanligst med brudd i ryggvirvlene. Hos disponerte 
pasienter eller pasienter som får påvist lav ben-
masse, skal beskyttende behandling vurderes ved 
oppstart av Prednisolon.

Hos pasienter med utposinger i tarmen (divertikulitt) 
er det økt risiko for tarmbetennelse eller at utposnin-
gene sprekker. Magesmerter eller blod i avføringen 
under behandling med Prednisolon skal alltid føre til 
legeundersøkelse.

Omfordeling av kroppens fettdepoter er ganske van-
lig, og mest kjent er utvikling av såkalt ”tyrenakke” 
og ”måneansikt”. Dette er ufarlig og går tilbake når 
behandlingen avsluttes. Samme forhold gjelder for 
små hudblødninger som skyldes karskjørhet forårsaket 
av Prednisolon. Disse er kosmetisk skjemmende, 
men helt ufarlige.



Har pasienten høyt blodtrykk, kan dette forverres 
under behandling med Prednisolon. Ofte må slike 
pasienter ha ekstra tilskudd av vanndrivende medika-
menter så lenge man er under behandling med Pred-
nisolon.

Økt appetitt og vektøkning er ikke uvanlig og alle 
pasienter må vurdere sitt kosthold og helst øke 
mosjoneringen.

En sjelden bivirkning av Prednisolon er avaskulær 
nekrose. Her smuldrer selve hoftekulen opp, og 
hofteleddet ødelegges. Dette kan føre til at pasienten 
må opereres med innsettelse av hofteprotese.
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K o s t h o l d  o g  m o s j o n
Kosthold og mosjon er viktige faktorer, men verken 
endring av kosten, vitamintilskudd eller trening kan 
endre sykdomsforløpet eller redusere symptomene.

Riktig kosthold er viktig for å hindre vektøkning og 
for å innta tilstrekkelige mengder D vitamin og kal-
sium som trengs for å hindre beinskjørhet. Trening er 
også viktig for å holde muskulaturen ved like og som 
botemiddel for benskjørhet. Vanlig gange gir økt trykk 
på ryggsøylen og stimulerer de cellene som bygger 
opp nytt ben.

Les mer om kosthold og mosjon på side 23.

R I S I K O  F O R  T I L B A K E S L A G 
E T T E R  E N D T  B E H A N D L I N G

Det er en risiko for oppbluss av sykdommen etter at 
behandlingen med Prednisolon er stoppet og både 
pasient og lege er overbevist om at sykdommen 
er brent ut. Dette skjer som regel i de nærmeste 
månedene etter at Prednisolon er stoppet. Pasienten 
merker at symptomene vender tilbake, og både SR 
og CRP vil stige. Pasienten må da igjen behandles 
med Pednisolon i minst seks måneder før man igjen 
vurderer avslutning av behandlingen.
Mange pasienter henvender seg til lege etter endt 
behandling med spørsmål om sykdomsoppbluss. De 
føler seg ikke vel og merker noen smerter og stivhet 
i ledd og muskler. Både pasient og lege vil i noen 
tilfeller bli overrasket over å finne at SR og CRP ikke 
har steget, og at alle andre blodprøver med tanke på 
betennelse er normale. I slike tilfeller er det viktig å 
være klar over at årsaken kan være at binyrene ennå 
ikke har kommet i gang med sin egenproduksjon av 
kortikosteroider. Det pasienten plages av er faktisk 
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mangel på kortison i blodet. Årsaken til at binyrene 
ikke har rukket å igangsette tilfredsstillende produk-
sjon av kortikosteroider, kan være for brå avslutning 
av behandlingen. Det kan i slike tilfeller være lurt å 
gi pasienten en liten dose Prednisolon og så trappe 
ned over meget lang tid. Dette vil tvinge binyrene til 
aktivitet.

T i d l i g e r e  d ø d  v e d  P M R  o g  A T ? 
De fleste undersøkelser viser at disse pasientene 
lever like lenge som andre. Dette er kanskje litt rart 
fordi noen få pasienter får jo farlige sykdomskom-
plikasjoner som man skulle tro ville redusere den 
gjennomsnittlige overlevelse for hele pasientgruppen. 

Forklaringen på at pasienter med PMR og AT lever 
like lenge som andre er nok at de går ofte til legekon-
troll slik at visse sykdommer blir oppdaget og behand-
let tidligere enn hva tilfellet er hos personer som bare 
sporadisk oppsøker lege.

Det er ingen sammenheng mellom revmatoid artritt 
(RA) og PMR. Dette betyr at PMR ikke går over i RA, 
og at risikoen for å utvikle RA ikke er økt hos pasien-
ter med PMR. 

I sykdommens startfase kan det imidlertid hos noen 
pasienter være vanskelig å skille RA fra PMR. Dette 
gjelder i høy grad pasienter med RA som debuterer 
med angrep av få ledd og som samtidig har muskel-
smerter.

P M R  O G  S A M M E N H E N G  M E D 
L E D D G I K T 
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Avaskulær nekrose 
ødeleggelse av ben i nærheten av ledd

Bakercyste 
en utposing av leddhinnen i kneleddet
 
Binyrene et organ 

Biopsi vevsprøve
 
Borrelia burgdorferi 
en type bakterie
 
Chlamydia pneumoniae en type bakterie
 
CRP hurtigsenkning (CRP er et stoff som 
produseres av leveren og som produseres 
i store mengder ved betennelse) 

Herpes en type virus 
Håndrotskanal 
en kanal i håndleddet hvor blant annet 
medianusnerven ligger 

Immunologisk 
som har med immunapparatet å gjøre 

Kjempecellearteritt 
en betennelse i arterier (surstoffrike blod-
kar) hvor det påvises kjempeceller (hvite 
blodceller med mange cellekjerner) 

Kjeveclaudicatio 
smerter og tretthet i kjeven ved tygging 

Kortikosteroider 
medikamenter som er bygd opp som 
hormoner fra binyrebarken 

Lamina elastika 
bindevevsdrag som skiller de forskjellige 
vegglagene i et blodkar 

Leddhinne den innerste delen av leddet 

Leddkapsel den ytre delen av et ledd 

Lymfocytter og granulocytter 
alle typer hvite blodlegemer 

Methotreksat en type cellegift 

Mikrobe fellesbetegnelse for bakterier, 
virus og sopp 

Mycoplasma pneumeniae 
en type bakterie 

Palpere 
føle med fingrene 

Parvovirus B19 
en type virus 

Prednisolon 
en type kortikosteroid 

Salazopyrin 
et medikament som demper betennelse 

Scintigrafi 
en undersøkelsesmetode hvor man 
sprøyter inn et radioaktivt merket stoff 
i blodbanen. Stoffet hoper seg opp på 
steder hvor det er betennelsesreaksjon. 

Skalpnekrose 
hudødeleggelse av hodebunnen

SR senkningsreaksjonen 

O R D L I S T E
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T R E N I N G S R Å D  V E D  R E V M A T I S M E

Gode treningsvaner er viktig for helsen og 
kan ha positiv innvirkning på livskvaliteten. 
Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfat-
ter lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, trim, 
kroppsøving og fysisk arbeid. 

Fysisk aktivitet bedrer leddfunksjon og bevegelighet. 
Det gir mindre tap av benmasse. Økt muskelstyrke 
bedrer stabiliteten i leddene og gjør det lettere å 
mestre daglige gjøremål. Fysisk aktivitet er viktig for 
å redusere funksjonstap og dette gjelder de fleste 
revmatiske diagnosene. Det er holdepunkter for at fy-
sisk aktivitet også har en viss sykdomsmodifiserende 
effekt.

Redusert fysisk form hos revmatikere skyldes ofte 
inaktivitet. En revmatiker kan reagere på smerte ved 
å begrense fysisk aktivitet, noe som fører til nedsatt 
muskelstyrke og svakere ledd. Det utvikler seg en ond 
sirkel og resultatet kan bli et forverret sykdomsbilde. 

Det er derfor viktig at du selv finner fram til aktiviteter 
du liker og etter hvert erfarer hvilke hensyn du må ta 
i ulike faser av sykdommen. 

H v a  b ø r  j e g  t r e n e ?
Det er viktig at du trener både bevegelighet, 
styrke, utholdenhet og koordinasjon. 
      
Bevegelighet er evnen til bevegelsesutslag i ledd eller 
leddkjeder (for eksempel ryggsøylen). Bevegelighet-
strening opprettholder eller øker bevegelsesutslaget i 
leddene. 

Styrke kan defineres som en muskel eller muskel-
gruppes evne til å utvikle mekanisk spenning. Styr-
ketrening øker den maksimale muskelstyrken, bedrer 
styrkeprestasjon og bedrer stabiliteten i et ledd.

Utholdenhet kan defineres som hardt arbeid med 
store muskelgrupper over lang tid. Utholdenhet kan 
deles i to undergrupper. Aerob utholdenhet er når 
muskulaturen får tilstrekkelig med oksygen, mens 
anaerob utholdenhet er uten tilstrekkelig oksygen.



Ved trening for å øke oksygenopptaket er det nødven-
dig å bruke dynamisk arbeid med store muskelgrup-
per, for eksempel rask gange med staver.

Koordinasjon er evnen til å samordne kroppsbeveg-
elser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Godt 
samspill mellom nerve- og muskelsystemet er avheng-
ig både av medfødte evner og trening. Med bedre ko-
ordinasjon vil du arbeide mer økonomisk, fordele kreft-
ene bedre og bruke mindre krefter på det du skal gjøre.

H v o r  k a n  j e g  t r e n e ?
Det er viktig at du finner en treningsarena hvor du 
trives og hvor tilgjengeligheten er grei. Det kan være 
i egen stue, gymnastikksal, treningssenter/institutt, 
svømme-hall, veier i nærmiljøet, skogen, fjellet eller 
stranden. Spesielt anbefaler vi varmtvannstrening.

H v o r d a n  b ø r  j e g  t r e n e ?
Det er viktig å begynne med aktiviteter som du mes-
trer og liker. Når du skal gjennomføre en treningsøkt, 
er det viktig at du starter rolig slik at kroppen varmes 
opp og er forberedt på litt mer krevende aktivitet. 
Etter hvert kan du øke intensiteten slik at treningen 
oppleves mer anstrengende og du kjenner at du blir 
andpusten. I samarbeid med fysioterapeuten kan du 
finne fram til gode øvelser for å trene styrke og beve-
gelighet. Fysioterapeuten kan også gi råd om hvilke 
aktiviteter du kan velge for å bedre utholdenheten 
(hjerte- kretsløp funksjonen) din.

Et av de sentrale prinsippene innen fysisk aktivitet 
er regelmessighet. Det betyr at ved planlegging av 
trening, må en ta hensyn til at den er gjennomførbar
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gjerne en til to ganger per uke, i store deler av året. 

Variasjon i type trening kan også bidra til å holde 
treningsgleden oppe. Finn fram til ulike aktiviteter du 
trives med. Velg gjerne aktiviteter som krever bruk av 
flest mulig muskelgrupper, for eksempel rask gange, 
jogging, stavgang, sykling, svømming og skigåing. 

S e  m u l i g h e t e n 
i  s t e d e t  f o r  b e g r e n s i n g e n 

Den største oppgaven du står overfor, er å være din egen 
pådriver og tilrettelegger for den fysiske aktiviteten du 
ønsker å gjennomføre. Flere små bolker av fysisk aktivitet 
i løpet av dagen og uken er viktig for den sammenlagte 
mengden aktivitet. En økning i hverdagsaktiviteter kan være 
like helsefremmende som et mer strukturert og tilrettelagt 
aktivitetsprogram. Gevinsten er økt overskudd og mindre 
smerter. Dette er kjempeviktig for livskvaliteten og gjør det 
lettere å leve med revmatisme. 

K O S T R Å D  V E D  R E V M A T I S M E

Et godt kosthold er viktig for helsen og kan 
ha positiv innvirkning på livskvaliteten. Vi vet 
nå en hel del om ernæring og revmatiske syk-
dommer. Det er viktig å ha et sunt kosthold, 
og det er ikke så vanskelig som mange tror.

l  Spis minst tre porsjoner grønnsaker og to 
 porsjoner frukt daglig
l Velg kokte og bakte poteter fremfor chips og 
 pommes frites
l Spis grove korn- og brødvarer
l Spis mer fisk – både som pålegg og middag
l Velg magre kjøtt- og meieriprodukter
l Velg myk vegetabilsk margarin eller olje fremfor   
 hard margarin eller smør
l Kutt ned på inntaket av sukker, særlig i form av 
 brus og godteri
l Vær varsom med salt
l Vann er den beste tørstedrikk
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Som revmatiker bør du prøve å opprettholde en 
normal kroppsvekt. Ved overvekt blir leddene overbe-
lastet, og man opplever mer smerte. Er man for tynn 
vil kroppen ha mindre motstandskraft mot infeksjoner, 
og man blir lettere syk. Utgangspunktet for deg som 
revmatiker er et godt sammensatt kosthold. Du har økt 
behov for visse næringsstoffer på grunn av en kronisk 
betennelsestilstand i kroppen. Betennelsen gjør nem-
lig at du bruker mer av noen næringsstoffer.

Antioksidanter 
Hos personer med betennelsesaktig revmatisk sykdom 
har man målt lavere konsentrasjoner av antioksidanter 
i blodet. Antioksidantene blir brukt til å redusere ska-
dene av selve betennelsesprosessen. All frukt, bær
og grønnsaker er rike på antioksidanter og andre hel-
sebringende plantestoffer. Desto sterkere farge de har, 
desto mer helsebringende plantestoffer inneholder de. 

Omega-3-fettsyrer 
I områder hvor man spiser mye fisk og dermed har et 
høyt inntak av omega-3-fettsyrer, er det registrert la-
vere forekomst av revmatiske sykdommer. Gode kilder 
til omega-3-fettsyrer er fet fisk, tran og fiskeoljekapsler. 
En daglig dose på 2,6-3 gram omega-3-fettsyrer har 

vist seg å virke betennelsesdempende. Tar du så store 
doser, må du passe på å ta omega-3-kapsler uten 
vitamin A og D. 

Vitaminer og mineraler
Revmatikere har normalt økt behov for noen vitaminer 
og mineraler. I tillegg til ”fem om dagen” og fiberrike 
matvarer kan det være lurt å ta et multivitamin- og 
mineraltilskudd (uten vitamin A og D hvis du tar tran). 
Vi vil gå litt nærmere inn på noen vitaminer og mineraler. 

Jern
Lav jernstatus følger gjerne en betennelsesaktig 
revmatisk sykdom, men du bør ikke ta jerntilskudd 
uten å sjekke jernstatus hos legen din først. Har du 
lav jernstatus bør du passe på å spise matvarer som 
inneholder jern. Gode kilder er kjøtt, innmat (leverpos-
tei), mørkegrønne grønnsaker som broccoli, spinat, 
grønnkål, rosenkål og bønner. Helkornprodukter og 
skikkelige grove brød er også gode kilder. Det er en 
annen type jern i kjøtt og innmat enn det er i grønnsa-
ker og korn. Jernet i mørkegrønne grønnsaker og korn 
tas bedre opp sammen med c-vitamin (eks. appelsin-
juice), kjøtt og fisk. Opptaket reduseres hvis du spiser 
det sammen med kalsiumrike matvarer, te og kaffe. 
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Kalsium 
Det er viktig å passe på at det daglige kostholdet 
dekker behovet for de ulike næringsstoffene som er 
med på å opprettholde et sterkt skjelett. Melk og mei-
eriprodukter er våre viktigste kalsiumkilder. Anbefalt 
kalsiummengde pr. dag for kvinner og menn over 21 
år er 800 milligram (mg). Et glass melk gir oss ca 200 
mg kalsium og gulost til en skive brød ca 150 mg. Hvis 
man ikke drikker melk eller spiser meieriprodukter, er 
det viktig at man får sikret sitt kalsiumbehov gjennom 
kosttilskudd.

Vitamin D 
Like viktig som inntak av kalsium er vitamin D, som 
er helt nødvendig for at kalsium skal tas opp fra tar-
men og for at kroppen skal være i kalsiumbalanse. 
Gode kilder til vitamin D er fet fisk, margarin og tran/
trankapsler. Tines ekstra lettmelk inneholder også en 
liten mengde vitamin D. Spiser du lite fet fisk, bør du 
ta tran, trankapsler eller et multivitamintilskudd for å 
dekke behovet.

Bioaktive aminer 
Pasienter med en aktiv betennelsesaktig revmatisk 
sykdom har et aktivert immunsystem med aggres-

sive betennelsesceller. Et av stoffene disse cellene 
produserer er histamin. I noen av de matvarer som vi 
spiser, finnes det histamin eller histaminfremkallende 
stoffer. Noen merker at symptomene forverres når de 
spiser matvarer som svinekjøtt, rødvin, røkt kjøtt, ap-
pelsiner, klementiner, tomater, rød paprika, jordbær og 
kakao. Man kan som regel spise litt av disse matva-
rene uten å få problemer. 

Kjøtt
Noen føler bedring ved å redusere inntaket av eller 
kutte ut svinekjøtt og rødt kjøtt (storfe og lam). 

Pass på kostholdet ditt og kroppsvekten. Gevinsten 
er økt overskudd og mindre smerter. Dette er viktig 
for livskvaliteten og gjør det lettere å leve med rev-
matisme.
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T r e n g e r  d u  n o e n  å  s n a k k e  m e d ?

Likemannsarbeid handler om kontakt og 
samhandling mellom mennesker som er i 
noenlunde samme livssituasjon. Dette kan 
gjelde både pårørende og revmatikere. 

Likemannsarbeidet i Norsk Revmatikerforbund skal gi 
revmatikere og pårørende et annet tilbud, som dekker 
et annet behov enn det for eksempel helsepersonell 
bidrar med. Likemannen har selv revmatisk sykdom 
eller andre muskel- og skjelettplager og vet hvordan 
det er å leve med sykdommen på godt og vondt. 
Denne personen har bearbeidet sine egne erfaringer, 
og er derfor i stand til å hjelpe og veilede andre i 
samme situasjon. Arbeidet er frivillig og ulønnet.

Du kan stille spørsmål om sykdommen og praktiske 
sider ved det å ha revmatisme. En likemann har 
gjennomgått et kursprogram og har full taushetsplikt. 

Fylkeslagene har oversikt over hvem som er likemann 
i ditt distrikt (se kontaktinfo på baksiden). Like-
mannstjenesten tilbyr også enklere veiledning om dine 
rettigheter og muligheter, og hvor du kan henvende 
deg for å få den hjelp og støtte du har krav på. 

Vår likemannstjeneste tilbyr
l en å snakke med
l en som lytter og tar deg på alvor
l en som vet hvor du kan få råd og hjelp
l informasjon om sykdommen
l informasjon om rettigheter og muligheter
l råd og hjelp om attføring og arbeid

Likemannsaktiviteter
l telefontjeneste
l likemannstjeneste i sykehus
l møter mellom mennesker
l  en til en eller ulike gruppe-
 aktiviteter som
 - selvhjelpsgrupper
 - mødregrupper
 - attføringsgrupper
l ledsagertjeneste

 

L I K E M A N N S T J E N E S T E N  I 
N O R S K  R E V M AT I K E R F O R B U N D

Rådgivings-
telefonen 

“NRF hjelper deg” 

815 33 015 
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Norsk Revmatikerforbund har et nettverk av 
taushetsbelagte likemenn over hele landet. 

Noen vegrer seg for å ta kontakt med en likemann i 
nærmiljøet, og noen synes det er vanskelig å snakke 
om sine problemer og private forhold. Å snakke med 
en ukjent på telefon - uten å vise ansikt eller oppgi 
navn - kan for mange oppleves lettere og tryggere. 

Høsten 2006 utvidet derfor Norsk Revmatikerforbund 
sin likemannstjeneste til også å omfatte en rådgiv-
ingstelefon - “NRF hjelper deg”. Telefonrådgiverne 
er erfarne likemenn, håndplukket og gitt en grundig 
opplæring før deltakelse i tjenesten. Som likemenn har 
rådgiverne innblikk i lover, rettigheter og muligheter, 
kan fortelle hvor hjelpen finnes og hvordan nå frem til 
den. Rådgiverne har dessuten inngående kjennskap 
til NRF og våre tilbud til revmatikerne. Det er viktig å 
kunne formidle informasjon om mulighetene organ-
isasjonen gir for kontakt med likesinnede, treningstil-
bud, temamøter og annen aktivitet som kan være av 
betydning for den enkelte. Pågangen på rådgivning-
stelefonen er stor, og tjenesten er et viktig supplement 
til vårt ordinære likemannsarbeid. 

T I L B U D  T I L  D E G  M E D  P M R  O G  AT

Meld deg inn som medlem i NRF og oppgi diagnosen 
din, så blir du med i diagnosegruppen PMR og AT! 

Diagnosegruppen er landsdekkende, 
og består av medlemmer av Norsk 
Revmatikerforbund som er registrert 
med diagnosene PMR og AT. 

Ledelsen i diagnosegruppen har følgende formål 
l arbeide for medlemmenes beste
l sende ut informasjon
l være kontaktskaper
l likemannsarbeid
l fremme våre interesser overfor myndighetene
 
Gjennom nyttig informasjonsmateriell og samtaler kan 
erfaringer deles om hvordan leve på best mulig måte 
med sykdommen. Det er også et mål å spre informa-
sjon om diagnosene til helsepersonell og samarbeide 
om forskning på området. 
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NRF er en landsomfattende organisasjon for 
alle med revmatisme, muskel- og skjelett-
plager. NRF ble stiftet 15. mars 1951 og er en 
av landets største interesseorganisasjoner. 
Vi er ca. 40 000 medlemmer. 

l 300 lokale lag og foreninger
l Egne foreninger og grupper for de mest 
 omfattende diagnosene
l Fylkeskontor i alle fylker
l Barne- og ungdomsorganisasjon (BURG) 
 i alle fylker

N R F  a r b e i d e r  f o r
l at alle revmatikere skal få det tilbudet de har krav på
l at det blir forsket på revmatisme 
l at det gis tidsriktig informasjon om revmatisme,   
 muskel- og skjelettplager
l at det tilbys trenings- og behandlingsmuligheter

N R F  t a l e r  d i n  s a k
Interessepolitikk – vi jobber for at du blir hørt
Vi har jevnlig møter med politikere og offentlige etater. 
Målet er at politikerne skal fatte beslutninger som 
ivaretar alle med revmatisme, muskel- og skjelett-
plager. 

Informasjon – det du trenger å vite
Vi sprer allsidig informasjon om revmatisme, muskel- 
og skjelettplager. Dette gjør vi gjennom medlems-
bladet Revmatikeren, brosjyrer, hefter og nettsiden 
vår. Vi ønsker å møte alles behov for tidsriktig og 
oppdatert informasjon. 

Bevisstgjøring – spre budskapet om revmatisme
Vi arbeider for at alle skal ha kjennskap til hva 
revmatisme er, og hvilke utfordringer revmatikere står 
overfor. Dette er viktig for å øke bevisstheten både 
blant folk flest, helsepersonell, og ikke minst blant 
beslutningstakere. 

Les mer om dine rettigheter på 
www.revmatiker.no og www.nav.no

O M  N O R S K  R E V M A T I K E R F O R B U N D



Mer informasjon om revmatiske sykdommer, trygde-
rettigheter og andre aktuelle saker som er viktig for 
revmatikeres hverdag, finner du i medlemsbladet 
Revmatikeren og vår hjemmeside. 

B l i  m e d l e m  –  d e t  l ø n n e r  s e g

Noen av NRFs generelle medlemstilbud:
l Medlemsbladet Revmatikeren 
 åtte ganger i året
l Oppdatert informasjon 
 om diagnoser og mulige behandlingsformer
l Rabatt på behandlingsopphold 
 til Reuma-Sol i Spania
l Gode rabattavtaler 
 på blant annet strøm, forsikring og bensin, 
l Treningstilbud 
 i regi av NRF, for eksempel varmtvannstrening,   
 stavgang, trening i sal og ulike friluftsaktiviteter.   
 Kontakt din lokalforening for mer informasjon.  

!
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Oversikt over Norsk Revmatikerforbunds fylkeskontor

dm
 byrået  0

7

Norsk Revmatikerforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med revmatisme, muskel- og skjelettplager. 
Vi arbeider for å bekjempe revmatiske  sykdommer, påvirke politiske myndigheter og støtte forskningsprosjekter. Melder du 
deg inn i Norsk Revmatikerforbund og ønsker å støtte vårt arbeid, vil du også få NRFs generelle medlemstilbud. 

l Oppdatert informasjon om diagnoser og mulige behandlingsformer 
l Gode rabattavtaler på strøm, forsikring og bensin
l Rabatt på behandlingsopphold til Reuma-Sol i Spania
l Medlemsbladet Revmatikeren åtte ganger i året

Akershus
Tlf: 63 80 20 04

Aust-Agder
Tlf: 37 02 87 27

Buskerud
Tlf: 32 75 47 10

Finnmark
Tlf: 78 44 01 36

Hedmark
Tlf: 62 41 49 55

Hordaland
Tlf: 55 32 37 67

Møre og Romsdal
Tlf: 70 06 87 13

Nordland
Tlf: 75 52 87 73

Nord-Trøndelag
Tlf: 74 16 78 43

Oppland
Tlf: 61 26 46 00

Oslo
Tlf: 22 55 15 17

Rogaland
Tlf: 51 90 63 30

Sogn og Fjordane
Tlf: 57 82 49 45

Sør-Trøndelag
Tlf: 73 95 40 44

Telemark
Tlf: 35 52 10 72

Troms
Tlf: 77 61 14 93

Vest-Agder
Tlf: 38 02 09 85

Vestfold
Tlf: 33 31 07 06

Østfold
Tlf: 69 13 13 81

NRF 
HJELPER DEG  

TLF: 
 815 33 015

Norsk Revmatikerforbund: 
Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo 
Tlf: 22 54 76 00 - www.revmatiker.no 
E-post: post@revmatiker.no


